


Quem somos?

A Associação de Promoção e Desenvolvimento Social Novo Mundo fundada em dezembro de 2015, em
Curvelo - Minas Gerais, inscrita no CNPJ - 24.038.615/0001-75, é reconhecida de utilidade Pública
Municipal (Lei nº 2.729/2016), bem como, utilidade Pública Estadual (Lei 2.2985/18), portanto, habilitada
para repasses municipais através do CMDCA- Sob o nº 063/2016, e CAGEC nº CRC 19009. Como caráter
organizacional, tem por finalidade e objeto social a prestação de serviços filantrópicos, assistencial,
promocional, esportivo, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário.
O projeto atua no combate à desigualdade social, tendo em vista o número crescente de crianças e
adolescentes em situações de risco pessoal e social e as condições cada vez mais desfavoráveis em que
vivem. O Projeto Novo Mundo vem como uma alternativa que tem por intuito resgatar a cultura e a
cidadania através das várias brincadeiras e oficinas. Com jogos e brincadeiras conseguimos ensinar
valores humanos e à medida que estes valores são consolidados a criança, o adolescente, se torna forte
e capaz de se defender de muitas situações que antes eram impostas a eles.
O Projeto Novo Mundo tem o objetivo de atender estas crianças e adolescentes que tem seus pais
trabalhando fora o dia todo ou mesmo são criadas por avós e parentes que muitas vezes não podem dar
a atenção necessária, ficando assim impossibilitados de serem acompanhados fora do horário escolar.
Estas crianças frequentavam a escola e ficavam, antes do projeto existir, na rua durante o resto do dia,
sujeitas a todo tipo de influência negativa.



Apresentação Cultural:

‘Carimbó é Nossa Raiz’



+ de 50 crianças atendidas,
+ de 200 pessoas 

alcançadas,
+ impacto social,
+ vidas transformadas.



Oficina Pintando 
Arte
realizada nos turnos matutino e 

vespertino às quintas-feiras.



Oficina de Brincadeiras



Natal da Alegria: em prol de um Novo Mundo



Oficina de Valorização 
Feminina



Delicias da Tia Lena



+ de 1500 doadores,
+ de 20 empresas parceiras,
+ consciência social,
+ dignidade e empatia.



Oficina de Roda: ‘Enxergar o Outro’



Oficina de Esportes

Trabalho dirigido pela Esportista Claudete



Todo dia é Dia das Crianças



Arraiá Novo Mundo: ‘Semente de fé e paz social’



Oficina de Experimentação



+ de 700 lanches semanais,
+ de 1000 refeições mensais,
+ carinho e afeto,
+ saúde e desenvolvimento.



Oficina de Leitura



Campeões do Amanhã



Oficina de Reforço 
Escolar



Oficina com Famílias



Oficina de Mágica
Realizada por César, o Mágico



Nossa Páscoa: Páscoa de todos



+ um pouco de mim,
+ um pouco de você,
+ um pouco de nós,
+ uma possibilidade de um

NOVO MUNDO!



Sede Própria

No ano de 2018 celebramos uma grande e importante conquista, para nosso 
Projeto e para nossos assistidos: a doação de um terreno pelo Município de 

Curvelo, para a construção da nossa Sede Própria.
Uma área de 333,32m², localizada no Bairro Guimarães Rosa, que nos dará a 

oportunidade de atender a um número maior de crianças 
adolescentes, suas famílias e a comunidade em geral.

Nossa equipe de voluntários redobra esforços para que 
consigamos dar início às obras, que com a doação de 

engenheiros e arquitetos, já possui seu projeto
arquitetônico concluído e será composto por 

uma área de construção de 2.500m².
A Campanha de Arrecadação para a 

Sede Própria já está a todo vapor, 
pois é preciso começar o trabalho 
de construção dentro do período 
de 2 anos sob pena do retorno do 

terreno para o Município. 



Nossos Parceiros


